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lislanŭia 

ksperantisio. 
Oficiala otgano de Societo „Espero“ 

— 

Senpaga eldono por membroj de Peterburga S-io „Espero“ 

Eon 

Manuskriptoj, korespondado k.t. p. devas esti adresataj je nomo de „Societo Espero" 
en S.-Peterburgo. 

omon 

Eldonanio: S-TO nESPEROĈ en Peterburgo. ĝi Redaktoro: D-ro A, I. ASNES, 

— 

Unua esperanta presejo en Ruslando de D. P. WEJSBREUT. 
Peterburgo: Troickij Prospekt, 34.



Koresponda fako. 
La celo de korssponda tako estas la unuiĝo de luimonda esperantistaro per reciproka korespondado. Tial ni korege petas ĉiujn, kiel ruslandajn, tief eksterlandajn esperantistojn, dezirantajn korespondadi pri kio 

ajn objekto kaj por kia ajn celo sendadi al ni siajn adresojn, legeble skribitajn. 
For enpreso d'adreso en la korespondan fakon oni sendu al mi la poŝtmarkon de 10 Кор. valoro. 

La alilandaj poŝtmarkoj estas ankaŭ akceptataj por ilia nominala valoro. 

  

     

La Redakcio. 

  

Novaj a vesoj: Ruslando. 

Merke vilaĝo. Turkestan, Sir Darjinsk. obl. Aryk-Aksala., Jirigacionnaja sistema oroŝenija, 
Aleksandro Ruvimov. 

Moskvo. Valovaja ul. d. Serpufiovskago monastira, L. T. Titov. 
Podbubta im. Kalvaria, Suvalskoj gub. Adele Elleder. 
Rjazan. Meŝĉanskaja Uprava Ĝr. Kuzmin. 
Si. Peterburgo. Voznessenskij pr. 37 loĝ. 22, Eggert-Egede. 

Vladimirskij pr. 3. loĝ. 35, Vjaĉeslav ит. 
Nevskij. pr. 63, loĝ. 39, Nikolaj Aleksandrov, 
Voznessenskij pr. d. 37, loĝ. 68, Noĉlia Payremaure. 
Putilovskij zavod, Bogomolovskaja ul. d. 12, loĝ. 23, Nikolaj Rine. 

Tula. Baranovaja ul. d. Vilson. Sergej Protasav. 
Vladikavkaz. Mozdokskaja ul. 49, М. Rodionov. 
Mandjurio. 3-a Mandĵurskaja armia, 5-a Sibirskij Korpus, 215 Buzulukskij polk, Fodpo- 

ki: M. F. Korotkov kaj V. D. Baranovskij.     

(daŭrigoj =) 

FINLANDO (Finlande). 

Ahjarvi Kivennapa Victor Orlov (de I-—IX ĝis I--V). 
Iyvaskyla A.T. Lauren. 
Kannus Theodor Sunnel. 
Kivennapa  Starikotf. 

Antti August Boom. 
FRANCUJO (France). 

Algues-vives Gard, Fernand Peyonnetr. 
Agde, Herault, 6/r. de la Promenade, Henri Marcel. 
Amiens 59 1. Laurendeau, Paul-Emile Carpentier. 
Angers (Maine et Loire) 19, du Fresne Muifany. 
Beaune (Cote d'Or) Raymond Barbier. 

Bord. 
Boulogne sur Mer tue Vissocg, 2, Alfred Michaux. 

34, rue Arsad' Or.,' Alfred Florenc. 

Ceret Pyrenĉes-Orientales, Louise Armanqere, traducteur assermenie. 
Charenton. (Seine) 26 rue Gabrielle, s-ro Desire Petit. 

52 mue de Paris, Leopold Cuzon. 
18 Avenue Felicie-Cholet, Berthe Begue. 

Chaumont. rue de Buxermilles E. Rohmer. 
12 rue Toupot. G. Bligny. 

J. Ghambrand 
R. Aubertin. 
Louis Vincent. 

G. Besson. 
Calais (Pas de Calais) Theophiie Blaise. 

(daŭrigota). 

  
  

2) Vidu Me 1 kaj 2.  



duslanda Ŝsperantisto. 
Oficiala organo de Societo „Espero“. 

    

Septembro—-Oktobro 
1905. 

  

| Redakcio: S,-Peterburga, Belŝ. Podjaĉeskaja. 24. La jaro 
№№ 3—4 

    

    

ENHAVO: Gravaj Sciigoj —La Bulona Kongreso—Ĉu la vorin „Dio“ estas ĉiam uzinda sen artikolo? 
de Prof. A. Dombrovski —Plcro kai rido, de V, Devjatnin —En Senatorko, de Olanano. 
Ripinski, — Milito, Trad. de V. Vozdvifonskij— Tri tegoj sub Liao-Yang, de D-ra 
  de L. Belmont. —Esperantista Movada. 

  

irando. de Radvan- 
Epŝtein, — EJ Heine, 

  

-Movaj membroj de S.-Peterburga S-to „Espero“ (daŭrigo) — Nomaro 
de rusa, alilanda kaj originala lneraturo en Esperanto (daŭrigo). — Nekrologo. — Bibliografio.   Koresponda 

fako.—Esperanto en industria mondo.— Anoncoj, 
  

Gravaj sciigoj. 
(De nia speciala pariza korespondanto) 

  

Пробздомъ на Булоньснй  Контресъ, 

‚авторъ международнаго язына эсперанто, 
Деръ Л. М. ЗАМЕНГОФЪ былъ принять въ 

Парижб Французскимъ Министромъ На- 
роднаго Просвъщеня и награжденъ орде- 
номъ Почетнаго ЛегГона. 

Какъ намъ сообщаютъ, однимъ изъ 
серьезныхъ кандидатовъ на Нобелевскую 

премию является Д-ръ Л. М. Заменгофъ. 

Traveture Bulonan Kongreson, aŭtoro de 

lingvo intermacia Esperanto, D-ro L. M. 

ZAMENHOF estis akceptita en Parizo de 

Franca Ministro de Publika instruado kaj 
ricevis la ordenon de Honora Legiono. 

Kiel oni komunikas al ni, unu el seriozaj 

kandidatoj je premio de Nobel estas nia 
Majstro S-ro D-ro L. Zamenhof. 

~~. 
La Bulona Kongreso, 

Въ то время, когда въ Портсмут co- 
брались главноуполномоченные Росии и 
Япоми, гг. Витте и Комура, для ведемя 
мирныхь переговоровь, во французскомь 
reponi Boulogne-sur-Mer состоялся 1-й Кон- 
гресъ Эсперантистовт 

Несомнфнно, что оба уполномоченные 
были охвачены одной и той же идеей— 
принести посильную пользу своему отече- 

En tu sama tempo, kiam en Portsmuto 
kunvenis ĉefrajtigitoj de Rusujo kaj Japanujo, 
S-roj Vitte kaj Komura, por traktadi pri la 
paco, en franca urbo Boulogne-sur-Mer eiek- 
tiviĝis 1-a Kongreso Esperantista. 

Sendube, ke ambaŭ rajtigitoj estis plenigi- 
taj de unu kaj sama ideo alporti laŭpovan 
uiilon al sia palrujo; sed. de la unuaj paŝoj 
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ству; но, съ первыхь же шаговъ своей 
дъятельности, они встрытили громадное 
затруднене; каждый изъ нихъ говорилъ на 
орномъ, нелонятномь для другаго языкЪ, 
и пришлось ‘прибфгнуть къ разрышенлю по- 
стоянна спорнаго вопроса, какой изъ яз. 
франи. или англ. принять оффишальнымь. 

На Конгресь же Эсперантистоеь воп- 
росъ этоть быль разрышенъ практически: 
вс участники Конгреса говорили север- 
шенно свободно на одномъ, понятномъ для 
всфхь язык Эсперанто. 

Конгресь открылся рёчью д-ра Л. М. 
Заменгофа, зосторженно принятою всЪъии 
присутствовавшими. 

ПослЪ привётствЙ депуташи, состоялся 
концертъ я спектакль на языкЪ эсперанто, 

Въ посльдующие дни происходили 9a05- 
аня по разработкь спещальныхь вопро- 
совъ. Выль также избранъ предваритель- 
ный комитеть, въ составъ KOTOPATO изъ 
Россм и Польши’ вошли: Проф. Домбров- 
сый в Д-ръ Аснесъ (С.-Петербургь), Ави- 
ловъ (Тифлиеъ), Зиновьевъ (Полтава), Коф- 
мань (Одесса), Д-рь Остревомй (Ялта), 
Грабовокй, Д-ръ Бейнъ и присяж, повфр. 
Бельмонть (Варшава). 

Конгресь закончился баломь, на кото- 
ромъ препставители всЪхЪ народовъ были 
въ своихь нащональныхь костюмахъ. Надо 
было самому присутствовать па Komrpeck, 
чтобы видфть, какь народы, несмотря на 
различе произношенй ихъ нацюнальнаго 
языка и уклада рФчн, говорили свободно 
на язык эсперанто; нало быле видфть 
то трогательное братское объединеше, ко- 
торов царило зпродолжеви всего кон- 
epeca... 

Здьсь HMENHO, BCR TŜ CKINTHKK. KOTOLIE 
A priori, JNOpHO DTPHMAJIK BOSMOXMOCTE OCY- 
ществлешя однаго общаго искуственнаго 
языка, могли убъдиться, хахъ они ошиба- 
пись и какъ иногда теоря расходится съ 
практикой. 

Hecomrbuno, «To Конгресъ этоть имфль 
громадное значеше не только для эсперан- 
тистовъ, но и для всего цивилизов, MID; 
На xomrpeck участвовало болье 1200 чело- 
вЪкъ *). 

  

Примфчане. Дегальное опнедн® конгресе поя$- 
teko pe Me 16 „LO Le 

de ilia agado, ili renkontis grandegan maihel- 
pon: ĉiu el ili parolis nur unu lingvon, kiun 
ne posedis la alia, kaj estis devigitaj solvi la 
demandon, pri kiu oni ĉiam diskutas, kia nome 
lingvo—la franca aŭ la angla devas esti akcep- 
tata, kiel oficiala. 

En Kongreso-do esperantista tiu-ĉi deman- 
do estis jam solvita praktike, ĉar la kongre- 
sanoj parolis tute libere unu kompreneblan al 
ĉiu lingvon Esperanto. 

La Kongreso malfermiĝis per parclado de 
D-ro L. M. Zamenhof, ravege akceptita de 

iuj ĉeestantoj, 
Post la gratuloj de deputataroj estis aranĝita 

koncerto kaj spektaklo en lingvo Esperanto. 
En sekvantaj tagoj estis kunsidoj por ella- 

borado de specialaj demandoj. Estis ankaŭ 
elektita provizora komitato, en kies anaron 
emiris el Rusujo kaj Polujo: Prof. Dombrovski 
kaj D-ro Asnes (St.-Peterburgoj, Avilov (Tif- 
liso), Zinovjev (Poltava). Kofman (Odeso), 
D-ro Ostrovski (Jalta), Grabovski, D-ro Bein 
kaj Advokato Belmont (Varsovio). 

      

  

  

Kongreso finiĝis per balo, en kiu reprezen- 
tantoj de ĉiuj popoloj estis en siaj naciaj ko- 
stumoj. Oni devis ĉeesti en tiu-ĉi kongreso, 
por vidi, kiel popoloj, malgraŭ malsameco de 
elparoladoj de ilia nacia lingvo kaj konstruo de 
parolo, libere babilis „esperanto“; oni devis 
vidi tiun kortuŝantan fratecan unuiĝon, reĝin- 
tan dum la kongreso... 

  

    Tie ĉi nome. ĉiuj tiuj skeptikuloj, kiuj, 3 
priori, obstine neigis la eblou de efekiivigo de 
unu komuna artefarita lingvo, povis konvin- 
kiĝi, kiel ili eraris kaj kiel iafoje la teorio 
disiĝas kun la praktiko. 

Sendube, ke tiu-ĉi kongreso bavis grande- 
gan signifon ne sole por esperantistoj, sed kaj 
por la tuia civilizita mondo, En la kongreso 
parropremis plu, cl 1.200 personoj 5) 

  

Rimarko. La detala pr 
eametita en № 16 „L. 

kribo de   kongreso estas   
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u la vorto „Dio“ estas ĉiam uzinda 
sen artikolo? 

En la $ 85 de sia nova ĵus elirinta rusa lernolibro de Esperanto, s-ro Ŝĉavinski] skribas 
jenon: 

„La altikolon la oni ne uzas antaŭ tiaj substantivoj, kiel Dio, Dipatrino k. 1. p.. ĉar 
Ui estas per si mem kvazaŭ nomoj propraj”. 

Laŭ nia opinio tiu ĉi regulo estas tute superflua kaj eĉ erara, kiel kontraŭa al la spi- 
rito de „Esperanto“. 

Kaj efeklive, la dirita regulo estas nenio alia. ol rememoro de reguloj, al kiuj ni alku- 
timiĝis lernante lingvojn francan kaj germanan. Ni scias, ke la franco diras Dieu, germano 
Gott sen artikolo, kaj tial ni fariĝis emaj neuzi la artikolon antaŭ „Dio“ ankaŭ en Esperanto. 
Tiun neuzon omi povus prave aprobi per gramatika regulo, se ĉiuj lingvoj en la mondo ne- 
niam uzadus la arukolon en la dirita okazo. Sed hedaŭrinde, la unueco en tiu ĉi rilato ne 
ekzistas. Kontraŭe la uzo de artikolo antaŭ „Dio“ estas pli antikva, ol neuzo. La diritan uzon 
ni Jam trovas en la antikva lingvo greka kaj hebrea. Jen kelkaj ekzemplaj. Al esprimoj grekaj: 

6 Menh respondas perfekte la hebreajr ben haelohim, dahar haelohim, 
ambaŭ kaj en а lingvoj kun artikola kaj tial esperantigante ilin, oni devus diri: filo de 
la Dio, vorto de la Dio. En la Nova Testamento oni povas trovi centoj da similaj esprimoj. 
Traleginte intence la kvaran ĉapitron de la prima Johana letero en originalo, ni trovis la 
vorton „Dio“, ripetitan en diversaj kazoj dekkvin fojoj kaj ĉiam kun artikolo. Cetere, la 
francoj kaj germanoj mem, se antaŭ „Dio“ staras ia adjektivo, tuj ekkomencas uzadi la artikolon 
kaj diras: le hon Dieu, der liebe Gott К. г p. Tial la dirita uzo de artikolo ne estas tute 
kontraŭa al la spirita lingvo, kaj sekve la $$ 85 kaj 88, laŭ nia opinio, estas tute forigindaj, 
des pli, ke „Dio“, „Dipatrino“ ne vere, sed nur kvazaŭ nomoj propraj. 

Ao Prof. 4. Dombroashi. 

Ploro kaj rido. 
Se iu ploras senespere, Malsobra diboĉulo ia 
En tiu sama temp' ni vidas Forperdis monon... Jen li sidas 
Alian, kiu tre sincere Ploranta, sed amiko lia, 
En ĝojo granda gaje ridas... De li amata, ĝoje ridas 

  

   

    

Pro kio? Ĉar al lia koro 
Nenion diras fremda ploro... 

Formortis ia laboristo 
Kaj ploras lia familio, 
Sapiras. ĝemas... Sed ŝerkisto 
Tre gaja estas nur de tio.. 

Pro kio? Ĉar de tiu morto 
Al li profiton donas sorto, 

  

Mi servis... Oni min forpelis, 
Kaj jen mi estas almozulo!.. 
Sed li al mia loko celis. 
Kaj ĝejas mia proksimulo. . 

Pro kia? Ĉar por lia koro 
Utila estas mia ploro. 

Fro kio? Estas li feliĉ: 
Fariĝis jom li pli riĉa!.. 

  

Jen kudristino laborema, 
Plorante, en malĝojo sidas.— 
Sed maljunulo veluptema. 
Ŝin aĉetinta, gaje ridas. 

Pro kio? Ĉar al lia koro 
Agrabla estas ŝia ploro. 

Riĉulo ploras en malforto. 
Malsano ŝarĝa lin turmentas, 
Minacas lin kruela morto... 
Sed iu ridas kaj kontentas... 

Pro kio? Ĝar riĉula ploro 
Protiton donas al doktoro.
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Apenaŭ viva, lama, blinda, 1 Poer priskribas vivon nian, 
Ploranta ia ĉifonulo Plorante ĝin el tuta koro— 
Sendube estas kompatinda, Kaj, ekaŭdinte ploron lian, 
Sed ridas grava kortegulo... Tre qaĵe ridas redaktoro... 

Pro kio? Ĉar al nobla koro Pre kio? Ĉar de lia ploro 
Ridinda estas fremda ploro. | Profiton havos redaktoro. 

Ridindaj estas homo ploro, 
De vino ŝarĝa premo, 
Sopir', malĝojo kaj doloro. 
Ĝagren', mizero, ĝemo... 

Pro kio? Ĉar al ma koro 
Nenion diras fremda ploro. 

= 
En Senatorko. 

(El miaj rememoroj). 

У. Denjainin. 
Aŭgusto. 1905. 

  

Ĉu Vi konas Senatorkon, tiun ĉarman, neforgeseblan Senatorkon, mi, estante anko- 
raŭ junulo, sidadis sola dum multaj horoj, avideme okuleniĝante disvolviĝintan antaŭ mi majes- 
tan panoramon kaj. kvazaŭ, antaŭsentante eternan disiĝon kun jena bena anguleto, pri kiu 
eĉ ĝis nun mi senkonsole sopiras kaj al kiu mi tre ofte flugas . spirite per miaj dankaj koro 
kaj penso, Jen, kvazaŭ kaj tuj, mi kun libro en mamo, rapide trairas grandan Tjuremnan 
placon de malgranda nordrusa gubernia urbo Petrozavodsk, mia naskloko, kaj, elrinte mallar- 
ĝan terstrion, kreskiĝintan de malalta, mallumverda herbo. sidiĝas sur malgranda, duonputra 
griza benko... Ŝur sama benko, antaŭ multaj jaroj, tre amis. sidadi loĝinta en Petrozavodsko 
ia ekssenatoro, pro kio tiu loko kaj ricevis la nomon „Senatorko“ (senatora). 

Preskaŭ ĉe mem miaj piedoj in trovas tre longa kruta sabla deklivo kun malgranda 
vojeto suben, formigante kune kun kontraŭa, same lenga kaj kreskiĝinta de malaltaj bruemaj 
abioj kaj pinoj, krutaĵo mallarĝan valon kun fluanta en ĝi malgranda ŝtonplena kaj brua ri- 
vero Neglinko. La lasta, kurante el proksima arbaro, elkurbiĝante rubandlerme dekstren kaj, 
enfine, tute perdiĝante en malproksimaĵo, enfalas grandan lagon, Onejskoje, ĉe kiu staras mem 
urbo Petrozavodsko. Dekstren de mi, sur fundo de valo, vidiĝas alumetfabrikb de hebreoj 
Kac kaj Kinunen, plie—la tombejo Neglinskoje kun blanke-stukita ŝtona preĝejo je nomo de 
S-ia Ekaterino-Grandsuferulino; disĵetitaj senorde grizaj lignaj domoj de antaŭurbo, nomata 
Soldatskaja Siobodka, poste kiuj jam kuŝas senfina lagbordo knn nigraj fumigitaj sur ĝi kar- 
belbruligejoj kaj ankorau plie—plumbkolora senmova lago kun maldiligente rampantaj sur ĝi 
velŝipoj, ŝarĝitaj de lignaĵoj kaj sakoj kun faruno. Sur kontraŭa bordo, ĉe mem lagkolo. li- 
ganta jam nevideblan postan, pli malgrandan lagon Logmozeron, apenaŭ vidiĝas blanka ŝtana 
preĝejo je nomo de ĉieliro de Dipatrino, sin trovanta en malgranda fiŝista vilaĝo Solomennoje, 
kaŝita poste alta bordo. Maldekstren —do de mi—malalta arbetaĵaro. grenkampoj kun simplaj 

stangbariloj, plie... laŭ rekta, fonranta maldekstren, linio, kelkaj suproj de telegrafaj kolon 
metitaj laŭlonge de poŝtvojo al ĉefurbo St-Peterburgo. Sur linio de horizonto kaj eĉ super ĝi 
de ĉiuj tri flankoj sin tiras palebluaj konturoj de senintermanka kaj senfina arbaro, kunfandi- 
ĝantiaj tute kun mem ĉielo sur postlaga bordo. 

  

    

    

+ Ĉu 
Varma somera vespero. Kantetas arbaraj birdetoj, ie malproksime bojas hundoj kaj iafoje 

aŭdiĝas el urba haveno longdaŭraj kaj akraj fajfoj de vaporŝipoj: fornaĝanta St. Peterburgon
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kaj alvenanta el urbo Povenec. Suno malrapide sin kaŝas antaŭ mi poste malluma arbaro. 
enfine—malaperas kaj nur ĝia rozkolora rebnio ankoraŭ rememorigas al mi pri ĝi. Kaj mi 
rigardas enpenseme estingiĝantan tagon kaj en bluan. plenan de mistero, malproksimaĵon, 
timigantan min kaj samtempe min forlogantan kaj nedeteneble logantan tien, al si, poste hela 
suno, malproksime, en senliman nesciatan spacon 

Sed kio estas tie... tie malproksime, poste tiuj ĉi palebluaj arbaroj. poste netraireblaj 
marĉoj, rapidaj riveroj, poste neniam de mi viditaj bluaj maroj kaj altaj montoj, tie, malprok- 
sime, kien ne atingas mia malforta kaj scivolema rigardo?.. 

Multaj jaroj tio-ĉi estis por mi nesolvebla problemo, ĉar mi ne volis. simile al infanoj, 
blinde konfidi al diversaj fentaziaj kaj malkredindaj rakontoj kaj priskriboj pri naturo kaj pri 
homoj de tiu sorĉema malproksimaĵo kaj samtempe, bedaŭrinde. ne povis senpere konvinkiĝi 
kiagrade ĉiuj ili meritas konfidon. Kompreneble, ke mi neesprimeble turmentiĝis pri tiu ne: 
ĝis... ĝis kiam en mia enigma horizonto ne leviĝis nova hela suno... Esperanto, kiu varmigis 
mian koron de ĝia bonfaranta varmo kaj lumigis mian saĝon de glora lumo de scin... kaj 
momente tute fremda por mi sorĉema kaj tiel fatale min loganta al si malproksima mondo 
fariĝis tute parenca al mia koro, al mia spirito... ĉar mi trovis lie same sopirantajn kaj same, 
kiel mi, turmentiĝantajn miajn karajn spiritajn fratojn kun samaj altaj idealoj kaj noblaj ideoj, 
intencoj kaj celadoj, kaj tiu-ĉi suno, mi kredas, jam neniam subiros, ĉar ĝi estas suno de 
vivo: ĝia varmo kaj lumo 

  

     

    

Originale verkis 

St, Peterburgo. Dlonnno. 
hai u——— 

Hirundo. 
(El Lamartin). 

Ho, ne forilugu. hirund' ĉarma, 
Maldolĉan pens' pelu de mi; 
El okul' mia fluas larmo, 
Mt sama migrant, kiel Уи. 

  

Ĵetita mondon, nuba nune 
De sort' batata vagas mi.— 
lu-do kanti, plori kune 

Se Via id' dum neĝblovado 
Frostiĝas, kredu-do, ke mi 
Varnugos ĝin per brustspirado 
Posedas sent mi. kiel Vi 

  

Se vidis Vi dum kur' aera 
De miaj fratoj larmojn,—-mi 
Partigi iom da espero 

Kun mi, malgaja, kiel Vi... Por Mi petas, ja bird' ni.. 

Eble, nestet' parencan Vian Kaj se de mia dom' verŝitan 
Jam rabis, kiel kaj de mi Sang' ne forlavos tiran', mi 
Forprenis karan patruj' mian, Por serĉi liberec' pelitan 
Kaj sen tegment' mi, kiel Vi... i Jam hayas ĉiel), kiel Vi... 

E. Radvan-Kipiaski. о —E ——— 
Milito. 

(Legendo). 

    

Avelo, monigita de Kaino, kuŝis en sango, Adamo staris super li en profunda malĝojo 
Al malfeliĉa patro venis el paradizo anĝelo en mallaŭta meditado —Ĉu tio-ĉi estas la figuro 
de tio, kio atendas miajn infanojn? Ĉu la sango verŝita de frata mano kaj venonte malsan- 
ktigos la teron?“, demandegis nia praprapatro.



86 RUSLANDA ESPERANTISTO 

— „Jesis 
— „Kian—do nomon ricevos liu terurega ktimo. fratmortigo?“ 
— „Milito“, kun okuloj. plenigitaj de larmoj 

Bolgrad, 5' VII—1905. 

respondis ĉielloĝanto. 

Trad. V. Vozdvijenskij 
ЗА 

Tri tagoj sub Liao-Yang. 

(daŭrigo). 

Къ вечеру, посль пятнадцати часовой 
кананалы, бой затихъ. Но въ нашихъ па- 
латкахъ работа кипьла. Раненые вливались 
непрерывной струей, и невозможность оста- 
влять ихъ въ Лясянь заставляла работать 
лихорадочно быстро. Зато работа стала 
легче; посл непрерызнаго дневного гро- 
хота, когда улеглись шумъ и суета. обыч- 
ные въ первые часы боя, мы насколько 
возможно старались внести извёстную си- 
стему въ нашу дъятельность и оть того 
дЪло зыигривало. Бой шелъ всю ночь. O 
снф, объ отлыхь не могло быть и рЪчи: не 
успфвали мы отправить часть раненыхъ на. 
пофздь, какъ перевязочный пунктъ снова 
переполнялся и приходилось перевязывать, 
перенязывать, не взирая на усталость, на 
невыносимую потребность отдохнуть на 
боль и нытье во всёхъ членахъ. 

Ня разевьт® артиллемйскИй бой возобно- 
вился, и самымъ купьминащюннымъ пунк- 
TOMB этого боя было время между би? 
вечера, когда Оку, помогая обхолу Куроки, 
съ яростной силой аттаховаль наши южныя 
позищи. Къ ловершеню всего, разразилась 
страшная гроза, и что то необыкновенно 
величественное и таинстаенное было эъ 
слыши орушйныхь раскатовъ съ раска- 
тами грома. Казалось, что вс5 стими опол- 
чились на человъка, что само небо посы- 
пасть проклятя на обагренную кровью 
землю. 

Hau» шатеръ былъ залить водою, и 
работать при такихь условяхь сдъпалось 
немыслимымъ. Раненые наши промокли до 
мозга костей; къ счастью, въ нащемъ рас- 
поряжени было вино, и въ эти минуты 
оно принесло намъ большую пользу. Когда. 
гроза прошпа, садикъ въ которомъ были 
расположены перевязочные пункты, NOXO- 

  

Уезренде. роз dekkvinhora kanonado, la 
batalado mallatigis. Bed en niaj tendoj la 
laboro energiis. Vunditoj enaperadis per senĉe- 
sa fluado kaj la neebleco ilin lasi en Liao- 
Yang igis nin laberi febre-rapide; sed ansta- 
taŭe la laboro faciliĝis; post senĉesa taga 
sonego, ' kiam finiĝis la brue kaj klopodado 
kutimaj en la unuaj betalhoroj, ni laŭ nia povo 
penis enkonduki certan sistemon en nian aga- 
don kaj nia afero tial plisukcesadis. La ba- 
talado daŭris tutan nekton. Pri dormo, pri 
ripozo oni eĉ ne pensis; ni ne havis tempon 
elsendi parton el vunditaro al vagonaro, kiam 
la bandaĝejo repleniĝadis kaj oni devis ban- 

  

daĝi, bandaĝi malgraŭ laceco, neelportebla 
hezono ripozi, doloro kaj doloretoj en ĉiuj 
membroj 

Ĉe matenlumiĝo l'artileria batalado rekomen- 
ciĝis; kaj plej kulminacia punkto de tui ĉi 
bataio estis la tempo inter kvina kaj sepa de 
vespero, kiam Oku, helpante ĉirkaŭiron de 
Kuroki, kun terura forto atakis niajn sudajn 
poziciojn. Fine, disaperis timinda fulmotondro 
kaj io malordoinare majesla kaj mistera: estis 
en la kunmiksiĝo de l'baralilara disbruo kun 
la sonado de l'tondro. Ŝajnis, ke ĉiuj naturelemen- 
tej sin armis kontraŭ la homo, ke la ĉielo mem 
sendas malbenojn al la sangigita tero. 

  

Nia tento estis ĉirkaŭiverŝila per akvo kaj labori 
dum tiaj kondiĉoj senebliĝis. Niaj vunditoj malse- 
kiĝis ĝis l'interno de l'ostoj; feliĉe, al nia dispono 
estis vino kaj tiaminute ĝi alportis al ni grandan 
utilon. Kiam la fulmotondro pasis, la ĝardeneto, 

estis dismetitaj la bandaĝaj lekoj, similis la- 
gon, en kiu elrigardis kiel blankaj makuloj 
tentoj kun flago de l'Kuĝa Kruco. Kaj kiam 
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дилъ на озеро, въ ноторомъ бёлыми пят- 
ками выдызались палатки съ флагами Крас- 
наго Креста. И xorma стемнъло, снова на- 
чалась работа, такъ канъ за нёсколько 
часов ожесточеннаго боя накопилась масса 
раненыхь: перевязавъ, мы по прежнему 
отправляли ихь на пофзда, отходивше 
каждый часъ на съверъ; при этомъ тяжело 
раненымъ отдавалось преимущество, хотя 
Bb этой огромной массь не всетла легко 
быпо пифференцировать раненя. Часовъ 
Bp 19 ночи я завернуль въ зокзаль под- 
ирьпить свои силы. На вокзаль была масса 
пегко раненыхъ офицеровъ, только что вер- 
нувшихся съ позишй; здъсь были также 
начальники НФкоторыхь отрядовъ. Царило 
сильное оживлеше; видно было, что въ ходЪ 
боя наступил какой то переломъ, и если 
объ этомъ не говорили опредьленно, то все 
же это чувствовалось въ встревоженныхь 
ваглядахь присутствующихь, И это прел- 
чувстве скоро оправдалось: не прошло и 
полчаса, изкъ пришло изексме о столь 
ONACHOMB фланговомъ обходЪ арми Куроки 
Мой знакомый сотникъ, вернувшийся съ 
развфдки, на вопросъ с положени дълт 
сказалъ довольно пессимистичесяй взглядъ; 
очевидно. судьба Лясяна была въ большой 
опасности, и ближайшие дни должны были 
РЬшить исходъ этого замфчательнаго сра- 
женя. Между ТЬМЪ явились предъстники 
этой опасности: вернувшись на пунктъ, я 
узналъ, что генераль Треповъ отдаль при- 
казъ быть ежеминутно готовымь къ пере- 
движен!ю леревязочныхъ пунктовъ на сЪверъ 
Въ виду этого мы тяжело раненыхь пере- 
давали въ Георчевскую общину и стали 
собираться въ путь. Все было сложено, и 
Лясянсй садикъ, съ которымъ связано 
для насъ столько всломинанй, опустлъ. 
Pascebxo уже; грохота не было, стояло 
тихое автустовское утро, и съ перваго 
взгляда можно было подумать, что бой кон- 
ченъ. Вфроятно, наше передвижеше было 
вызвано отступлещемь наших войскъ съ 
южной высоты и возможностью, съ заня- 
TIEMD ея японцами, обстрьла района Ляояи- 
скато вокзала и полотна желфзной дороги. 

    

вы-   

Двигаясь по направлению къ Ляоянскому 
мосту, гдЪ намъ предстояло развернуться, 
мы встретили много пЪхотныхь колонн: 
70 двигались войска на встрьчу Куроки. 

mallumiĝis, rekomenciĝis la laboro, ĉar dum 
kelkaj horoj da energia batalado aikolektiĝis 
amaso da vunditaj; bandaĝinte, ni, kiel an- 
taŭe, elsendadis ilin al vagonaroj, forveturan- 
taj ĉiuhore norden; tiam oni montradis preferon 
al grave vunditoj, kvankam en tiu ĉi grandega 
amaso ne ĉiam estis facile distingi la vundojn. 
Ĉirkaŭ 12-a horo de nokto mi aliris en la 
stacidomon por plifortiĝi“ En la stacidomo 
estis amaso de malgrave vunditaj oficiroj, ĵus 
cevenintaj de l'poziciaj; tie ĉi estis ankaŭ 
estroj de kelkaj batalionoj. Regis forta ani- 
meco: estis videble, ke en la fluo de l' bata- 
lado aperisia ŝanĝo kaj se pri tio ĉi oni re pa- 
rolis difine, tamen ĝi estis sentata en la mal- 
trankvilaj rigardoj de l'ĉeestantoj. kaj tiu ĉi 
antaŭsento baldaŭ veriĝis; ne pasis eĉ hor- 
duono, kiam venis sciigo pri tiom danĝera 
flanka ĉirkaŭiro de armeo de Kuroki. Mia konata 
centestro, reveninta de esplorado, demandita 
pri la state de la aferoj, eldiris sufiĉe pesimis- 
tan opinion; certe, la sorto de Liao-Yang 
estis en granda danĝero, kaj la proksimaj 
tagoj devis solvi la signifon de tiu ĉi rimar- 
kinda batalado. Dume apens antaŭsciigantoj 
de tul ĉi danĝero: reveninte al bandaĝejo, mi 
eksciis, ke generalo Trepov donis ordonon 
esti ĉiuminute preta al removo de l'banda- 
ĝaj lokoj norden. Tial qi transdonis la grave 
vunditojn al Georga societo kaj ekpreparis nin 
al vojaĝo. Ĉio estis kunmetita, kaj la Liao- 
Yang'a ĝardeneto, kun kiu estas ligita por ni 
tiom da rememoraĵoj, malpleniĝis. jam dislumi- 
ĝis; bruego ne aŭdiĝadis, estis trankvila aŭ 
gusta mateno kaj ĉe Funua rigardo oni povus 
penci, ke la batalado ĉesis. Kredeble, nia trans- 
movo estis kaŭzita per la reiro de niaj militis- 
taroj for de la suda supraĵo kaj per la ebleco, 
ĉar la fapanoj ĝin okupis, de ĉirkaŭpafado re- 
qicnon de Liao-Yang'a stacidemo kaj relaro 
fervoja. 

  

      

  

  

  

  

  
  

lrante al Liao -Vanĝ'a ponto, kie ni estis 
dismetiĝontaj. ni renkontis multajn piedirajn 

kolonojn —moviĝis militistaro renkonte al Ku- 
roki. Alvenis la decida momento; la restintaj 
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Наступиль ршительный моменть; OCTA- 
шеся въ Ляоян® войска заняли фортъ; 
слышны были частые ружейные залпы и 
крики. I 

Пофзда безпрерывно уносили на сЪфверъ 
раненыхь, управления; спёшили и частныя 
лица, съ бя бравшше мъста. даже на пло- 
шадхахь вагоновъ. Но особенно овабочен- 
ный видъ имъли наши „холи“—-китайцы, 

зысыпавице гурьбой глазёть на необычное 
зрьлише. При этомъ они воспользовались 
моментомь и подняли незфроятно цЪъны на 
продукты; за хлфбъ я заплатиль 60 KONĜEKD. 
Въ 12 часовь дня я получиль приказаще 
явиться на вакзаль и зести поъздъ съ ра- 
неными въ Харбинъ. Страшно утомленный, 
холодный, посль трехъ безсонныхь ночей, 
я обрадовался этому предложению и черезъ 
полчаса временно санитарный пофздъ изъ 
теллушекъ медленно уносиль меня изъ 
историческаго Ляояна. 

Д-ръ Энштейнъ. 

    

  

El 

RUSLANDA ESPERANTISTO 

en Liao -Yang militistaroj okupis la fortika— 
Jojn, estis aŭdataj oftaj pafilaj frapoj kaj krioj. 

La vagonaroj senĉesc elportadis norden la 
vunditojn, administrantarojn; rapidis ankaŭ 
privatuloj; konkure okupante la vagonajn lo- 
kojn eĉ sur la poststarejoj vagonaj. Sed plej 
zorgeman vidon havis niaj „Bodi“—ĥinoj, 
kurintaj amase por rigardi la malkutiman sce- 
non. lli ankaŭ ekuzis la momenton kaj plial- 
tigis nekredeble la produktajn prezojn; por 
pano mi pagis 60 kopekojn. Je 12-a horo de 
tago mi ricevis ordonon alveni stacidomon kaj 
konduki la vagonaron kun vunditoj Ĥarbinon. 
Terure lacigita, malsata, post tri sendormaj 
noktoj, mi ekĝojis tiun ĉi proponon kaj post 
duono da horo provizore sanitara vagonaro el 
„tepluŝki“5) malrapide elveturigadis min el la 
historia Liao—Yang. 

  

D-ro Epŝtein. 

  

Intermezzo. 
(De Нее). и. 

Mi volus meti la animon, 
Kalikon de lilia flor'... 
La kanton pri la amatino 
Lilio sone spiru for... 

La kanto devas tremi, bruli 
Kiele kiso el la kor' 
Kiun ŝi donis al mi iam 

En la mirege dolĉa hor'.. 
a.r 

* 
Vi estas kiel la flor', 
Tiel bela kaj pura kaj ĉarma... 
Mi rigardas Vin kaj la ког’ 
Konsumiĝas per tremo malvarma. 

En ĉielon etendus mi for 
Miajn manojn kaj petus mi larma, 
Ke Di' lasu Vin por sia glor' 
Tiel bela kaj pura kaj ĉarma... 

A (Daŭrigota) 

В 

Esperantista Movado. 

  

Австро-Венгия. Чешешй хкружокъ эспе- 
panTMeToe» „Ĉeski Zenski Kiub" ee Iparb 
устроилъ подъ руководетвомъ преподавателя 
Balik экскурсто аъ Трою и въ окрестности 
Праги. Bcb, принимавизе учасме въ этой 
  

    

le la santtaran kaj viotre hejtigatan. 

Les Belmont. 

Aŭstro—Hungarujo. Ĉeka rondo esperan- 
tista „Ĉeski Zenski Klub" en Praha aranĝis 
kun gvidado de instruisto Balik ekskursion en 
Trojon kaj ĉirkaŭaĵon de Praha. Ĉiuj par- 
toprenantoj de jena interesa ekskursio konvin- 

„Tepluŝki“ (Mojtejetoj) estas speciala rusa vorto, kiu signilas simplan komercaĵan vagonon, aliaritan
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интересной SRCKYPCIK, MPAMUNK къ убъжде- 
“i, что знаше „Эсперанто“ приносить 
громадную пользу туристамъ, и, несомнфнно, 
облетчаеть ихъ задачу. Введевше Benomora- 
тельнаго 23. „Эсперанто“ въ политическую 
жизнь всЬкъ народоеь въ настоящее время 
является насущной необходимостью; иначе 
приходится сталкиваться съ такими курь- 
езами, какъ издаше въ Будапешт® „Поли- 
тическаго ВЪстника“, печатаемаго ne 16 
различн. яз. Годовая подписная плата 720 
фр. При легкости изучены „Эсперанто“, 
этоть журналь, инъюций, повидимому, шьль 
объединить политическихь дъятелей всъхъ 
странъ въ одну общую сенью, могь бы при- 
нести большую пользу и быть доступн%е 
no ubum, если печатался бы только на 
„Эсперанто“ 

Въ bomb mbemub Bb r. ПильзенЪ состоя- 
лось засъдане мфетной эслер. группы подъ 
предсдательствомь г. КаШек. Прибывше 
делегаты отъ пражскаго эсп. клуба и оть 
1-ой женск. эспер. группы гг. Катаку и 
Kŭhnl сдфлали доклады о современномъ по- 
ложени Эсперанто и о практическомь его 
примфнени въ жизни. Собравшаяся аъ 
тромацномь количествь публика устроила 
докладчикамь шумную оващю. Мъстные 
aprayw „Plzensky Obzor“ m „Plzenske Listy“, 
помфстивше научных статьи 06» Benepak- 
то, не мало содЪйствовали усльху этого 
засъданя. 

ВЪнская эспер. группа просить сообщить 
ея ноРЫЙ адресъ: „Езреама Кио, Фет, 
ХИ". 

Алииръ. Ген.Губерн. сочувствуя рас- 
пространеню эсперанто, пожертвовалть мьст- 
ной всп. група 150 фр. для пропаганды. 
Лекши г. Гапфез и Вавсас, а равно и рЪзь 
Генеральнаго Секретаря комерч. синди- 
катаг. Аибег не мало способствовали услфш- 
ной пропагандь мровой нлем. Въ Сетиф 
открылось отдфлеше алжирсной группы, 
благодаря энергичной дфятельности графа 
A. Gallois. 

MHsmbcrHuŭ scnep. mbazeno r. Capŝ-Mon- 
trosler mepecenunes изъ Алжира во Франшю 
и просить сообщить его новый адресъ: 
Orleans, 74, Faubourg Bannier, France, 

  

Англ. Англйская пресса, признавая за 
«Эсперанто» Miposoe значене, удфляеть 
на столбщахь журналовъ и тазеть много 

kiĝis, ke posedado de „Esperanto“ alporias 
grandegan utilon por turistoj kaj. sendube, pli- 
faciligas ilian celadon. Enkonduko de helplin- 
gvo „Esperanio“ politikan vivon de ĉiul popo- 
loj niatempe estas ĉiutaga neceseco; alie oni 
okazas kunpuŝiĝadi kun tiaj kuriozoj, kiei el- 
donade en Budapeŝto de „Politika Raportan- 
tet, presata en 16 diversaj lingvoj. Jarabono 
726 fr. Ĉe facileco de ellerno de Esperanto, 
tiu ĵurnalo, celanta, videble, unuigadon de po- 
litika agantaro el ĉiuj landoj en unu komu- 
nan familion, povus alporti grandan utilon 
kaj esti alirebla en prezo, se ĝi estus presata 
sole en „Esperanto“. 

   

En Junio m. en Pilzeno fariĝis kunsido 
de loka grupo esperantista kun prezido de 5. 
Kutilek. Alvenintaj delegitoj de la Praha Esper. 
Klubo kaj de la 1-a virina grupo Esper. s-roj 
Kamaryt kaj Kuhn! raportis pri nuntempa stato 
de Espetanto kaj pti ĝia praktika aluzo en 
vivo. Kolektiĝinta grandnombre publiko aran- 
ĝis por parolantoj bruan ovacion. Lokaj orga- 
noj „Plzensky obzor“ kaj .Plzenske Listy“, 
enmetintaj pri Esperanto sciencajn artikolojn 
multe akcelis sukceson de tiu kunsido. 

  

Viena Esp. grupo petas sciigi ĝian novan 
adreson „Esperanta Klubo Wien XIl—Z=- 

Alĝerio. Gen-Gubern,, kunsentante al disvas- 
tigado de Esperanto oferis dl loka grupo es- 
perantista 150 (r. por propagando. Kursoj de 
s-roj Landes kaj Baissac, kaj egale parolado 
de generala secretario de komerca sindikato, 
s-ro Auber, multe akcelis por sukcesa propa- 
gando de monda ideo. En Setifo malfermiĝis 
filio de Alĝera grupo dank' al energiema agado 
de graio A. Gallois 

  

Konata esper. aganto s-ro Cape--Montro- 
sier translokiĝis el Alĝerio Francujon kaj pelas 
sciigi lian novan adreson: „Orleans, 74, Fau- 
bourg Bannier, France. s 

Anglujo, Angla gazetaro, konfesante en „Es- 
peranto“ mondan signifon, allasas sur kolo- 
noj de ĵurnaloj kaj gazetoj multe da loko por
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M5CTa по BONPOCAME, касаюшимся «Эсце- 
ранто». Въ последнее время Bb „The West- 
minter Gazete, помбшена оригинальная 
статья объ Эслер: редакщя „Вемем сё Re- 
view” основала курсы яз. эспер. и въ вить 
премм предоставила лицу, успъшно изучив- 
шему „Эсперанто“, безплатный профздъ на 
состоявшйся ФЭспер. Конгрессь su Bou 
loqne-sur-Mer. 

Извьстая прама г. Гольдшмидта „Она 
склонна побфдить“ переведена г. МоНеаи на. 
Эсперанто. 

Baabria. Экстраординарнсе засфдавше 
эспер. вь Антверпенф постановило осно- 
sark Bensrifcxiĥ semep. coop. MHorowHo: 
ленныя статьи и замьтки сбъ эсперанто 
въ газетахь и журвалахь указывають на 
нессмньнный успьхъ эсперанто въ Бельчи, 
Промышленный мръ также не остается без- 
участнымъ къ Эсперантскому движен!ю, такъ 
напр. большая Антверпенская бумажная фаб- 
puma „Papetenes Anversoises Moorres and C-o“ 
выпустила въ свфтЪ бумагу съ Эспер. знач- 
KOME. 

Boarapin. 27 re Mam въ Силистрм, зъ 
помфщени правит. училища, состоялось го- 
дичное засфданше м®стной зспер. группы. 
По прочтению Секретаремъ группы, Jonko 
Davidov, oruera o дЪятельности группы 2a 
минувший годъ, избранъ новый комитеть: 
Предсьщателенъ И. Давиловъ, казначеемь 
T. Kapareoprieew, 1-wp Секретаремъ С. Ма- 
TMUJEBB, 2-мъ Секретаремь и библютека- 
ремъ Ф. Митановъ. Вышла изъ печати соч. 
Jonko Ба\Чоу, брошюра на болгарскомъ яз 
„Еволющята на международния езынъ.“ 
Rjahovski e» Сага Levski готовить къ 
изданю на яз. зсперанто сборникъ посло- 
вицъь всъхъ нашй ма и приглашаетъ со- 
трудниковъ. 

Германя. Цфлый рядь 
идущихь изъ Германской 
заетъ на несомннный 
дина Воляпюка, очфнивъ достоинство яз. 
„Эсперанто“, примкнула къ спер. дви- 
жению. Въ крупныхъ городахъ и центрах 
читаются лекщи, основываются Эспер. 06- 

шества и, т. д. Такъ въ ГамбургЪ, въ Сте- 
нографичеекомь О-вЪ съ усафхомъ прочи- 
тана РЬчь о яз. эсперанто. Въ ]епа 6naro- 
даря Начека, ссновалась 1 1юня эспер. 
труппа. Br Магдебургь энерсично про- 

кореспонденцй 
Имперы, указы- 
факть, что ро- 

    

demandoj, koncernantaj „Esperanto“. Lasta- 
tempe en „The Westminter Gazeite“ estas en- 
presita originala artikolo pri „Esperanto“. Re- 
dakcio de „Review of Review“ fondis kursojn 
de lingvo „Esperanto“ kaj, kiel premion, al- 
lasis al persono, sukcese ellerninta „esperan. 
to“, senpagan vojaĝon al efektiviĝinta kong- 
reso esperantista en Boulogne-sur-Mer. 

Fama dramo de Goldsmith „Ŝi kliniĝas por 
venki“ estas tradukita de s-ro Motteau en Es- 
peranto. 

Belgujo, Eksterordinara kunsido de esperan- 
tistoj en Anteverpero decidis fondi Belgan Es- 
perantistan Ligon. Multaj artikoloj kaj notoj 
pri Esperanto en gazetoj kaj ĵurnaloj mont- 
ras senduban sukceson de Esperanto en Bel- 
gujo. Industria mondo ankaŭ ne restas indife- 
tenta al movado esperantista, tiel ekzemple, 
granda Antverpena paperfabriko „Papeteries 
Anversoises Moorres and C-o“ alingis mondon 
leterpaperon kun signeto esperanta. 

  

Bulgarujo. 27 Majo en Silistrio, en regna 
lernejo, efektiviĝis jara kunsido de loka espe- 
rantista grupo. Post legado de sekretano de 
grupo, Jonko Davidov, raporton pri agado de 
grupo en pasinta jaro estis elektita nova ko- 

mitato: prezidanto fariĝis l. Davidov, kasisto С. 
Karageorgijev, l-a sekretario 8. Matiŝev kaj 
2-a sekretario kaj, samtempe, bibliotekisro F. 
Mitanov, Eliris el presado verko de Jonko 

Davidov, broŝuro en bulgara lingvo: „Evolu- 
cio de lingvo internacia". Rjahovski en Gara 
Levski pretigas por eldono en lingvo esperan- 
to kolekton de proverboj de ĉiuj nacioj en 
mondo kaj invitas kunlaborantojn. 

    

Germanujo. Tuta vico de korespondaĵoj, 
venanta el Germana Imperio, montras senduban 
fakton, ke patrujo de Volapŭko, ŝatinte indojn 
de lingvo „Esperanto“, aliĝis al movado espe- 
rantista. Ep grandaj urboj kaj centroj oni legas 
kursojn, fondiĝas societoj esperantistaj kaj t. p. 
Tiel, en Gamburgo, en stenograĵa societo, 
estis sukcese dirita parolado pri lingvo espe- 
canto. En Jena, dank' al fervoro de Havelka, 
fondiĝis 1 lunio esperantista grupo. En Mag- 
deburgo energieme prapagandas esperanion 
instruisto de gimnazio E. Stark kaj baldaŭe oni
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пагандируеть яз. эсперанто учитель гим- нази Е. Маж и въ скоромъ времени ожн- дается открытче Магдебургской эспер. груп- 
пы. Въ Дрезден весьма уси шно npenogaero яз. эсперанто но методу Берлица г. Coet- сре|. Постсдамская фирма Оцо Тоерёег в! ЗоБл, изготовляющая различные научные и ол” тическе аппараты, выпустила прейсъ-ку- 
рантъ на яз. эсперанто 

Голландя, Мъстныя эспер. группы объ- единяются въ центральное Эсперантское О-во 5» Vrpexrŝ, Въ пень св. Троицы, въ Амстердам прибыли члены Географичес- «aro Q-aa sb Seint Omer, MEKAYy которыми были эсперантисты, радушно встрьченные МЪСтными единомышленниками, Это брате- кое общеше голландцевь и французовъ, говорившихь на одномъ понятномь яз. Эспер., возбудило общ интересъ къ „Эс. перанто“. Вышель № 3 мыстнаго scnep. журнала „La Holanda Pioniro“. Осенью теку- щаго года появится отрывной эспер. кален- дарь на1906 годъ, изд. въ Утрехть г. ] 
van Enchut. 

Даня. Мнопя мъстныя газеты заинтере- совались зсперант. движещемъ, помфстили ст. о яз, эсперанто; такъ въ журн. „Етем!“ 
(Впередъ!) появилась ст.: „Lingvo Internacia“. Извфетный современный филологъ. проф. 
Vilch. ” Thumoen, издаль въ Копенгаген свой реферать „Videnshabens ЕзеНез“ (0б- 
MIĤ языкъ ученыхъ). 

Испанйя. При o6-ei „Progreso“ orxpunucn Эспер. курсы, привлекающе многочислен- ыхъ слушателей. 24 Апрьля въ Барселон состоялось первое собраше Эспер. Ката- 
лонскаго союза, на которомъ присутствовали и французсме эсперантисты. ПослЁ засъ- 
дам участники собран я направились въ Maison-Dor$, ra$ устроено было небольшое празднество, закончившееся тостами гг 
Вопас. Вецреюь тфада и ЗаБадеЙ: велфдь затВмь, вътеатрь РмаНег были произнесе- вы рЬчи на яз. эсперанто, кастильскомь и каталонскомъ: прольты гимны „Га Езрею“ иа„Га Ус" и представлена на’ яз. эспе- 
Panto xomegiz „La Supujo". Въ исланскихь газетахь и журналахъ: „La Noticiero Uni- 
versal“, „El Liberal“, „La Vanguardia" 4 „Mu- 

  

зо Ехромсюп“ помфщень цёлый рядъ благопрятныхь статей объ „Эсперанто“ Оффищально разрьшено подавать теле. 
траммы на „Эсперанто“. 

atendas malfermon de Magdeburga Esper. grupo 
En. Drezdeno tre sukcese instruas esperanton, laŭ metoĉo de Berlitz», s-ro Gdethel. Postsdama firmo de Ote Toepier et Sohn, pretiganta diversajn sciencajn kaj optikajn aparatojn eli. 
rigis en Esperanto prezaron. 

Hollando. Lokaj esperantistaj grupoj unuiĝas £n nentran Esper. Societon en Utreĥto. Dum Pentekosto alvenis Amsterdamon membroj de Saint Omer'a geogratia societo, inter kiuj estis esperantistoj, kore renkontitaj de lokaj sami- deanoj. Tiu-ĉi frata kuniĝo de holandoj kaj francoj, parolantaj en unu komprenebla lingvo „Esperanto“, vekigis komunan intereson por ĝi Bliris № 3 de loka esper ĵurnalo „La Holanda Pionira". Aŭtune en kuranta jara aperos Ŝirkalendaro esperantista por 1906 jaro, 
eld. en Utreĥto de |. Enschut. 

Danujo. Multaj lokaj gazetoj ekinteresiĝis de esperanta movado kaj enmetadis art. pri lingvo esperanto; en jurnalo „Frem!“ (Antaŭen!) aperis 
artikolo „Lingvo Internacia“, 

Konata nuntempa filologo, prof. Vilh, Thu- moen eldonis en Kopenhageno sian referaton 
„Videnshabens Faelles" (Komuna lingvo por 
scienculoj). 

Hispanujo. Ĉe societo „Progreso“ malfermi- 
ĝis esper. kursoj, altirantaj multnombran ai 
kultantaron. 24 Aprilo en Barcelono efektiviĝis unua kunveno de Esper. Katalona Ligo, kiun 
vizitis multaj francaj esperantistoj, Post kunsido 
partoprenantoj de kunveno direktiĝis en Maison- 
Dorŝ. kie estis aranĝita malgranda festeno, 
finiĝinta de elokventaj toastoj de Boirac, Ber- 
thelot, Inglada kaj Sabadell; kaj post, en teatro 
Fivalier estis dintaj en lingvoj esperanto, kastila 
kaj katalona paroladoj; ekkantitaj himnoj „La 
Espero“ kaj „La Vojo” kaj en esperante ludita 
komedio „La Supujo". En „La Noticisro Univer- 
sal", „El Liberal", „La Vanguardia“ kaj „Museo 
Exposicion“ enmetita estas tuta vico de favoraj 
por esperanto artikoloj. Oficiale estas permesite 
sendadi telegramojn en „Esperanto" 
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Ятамя.  Вадпо, желая основать въ 

Неаполь музей, гдЪ было бы сосредоточено 
осе, касающееся Эсперанто, просить зсЪхъ, 

сочувствующихь его идеЪ, оказать посиль- 

ное содЪйстве. Мысль объ учреждени та- 

кого музея была впервые высказана на- 

шимъ сотрудником г. Е. Радванъ — Рыпин- 

скимъ. (См. ст. его въ Г Ё № 11, 1903г 

„Esperantista Trezorejo“). 
Канада. МЪъстная пресса, идя на встрчу 

желашямь своихъ подписчиков помфщаеть 

статьи объ яз. „Эсперанто“. „Раше“, изд. 

въ Монтреаль, ввела у себя отрФлъ эсер. 
хроники. 

Мексика. По инишативь д-ра Варгась, 

произнесшаго 24 Maa a Meksyxb, se sant 

медицинскаго O-ea (Pedro Escobedo) B7o- 

рую рьчь о яз. эсперанто, формируется 

медицинское Эспер. общество, Зы ОризабЪ, 

съ разрьшеня директора начальнаго учи- 

лища. д-ра Diaz, открыты въ этомъ учи. 

лишь эспер. курсы. Вышель двойной № 

журн. „La Meksika Lupturo“ за Гюль и 

аагусть, 

   

Росс. Въ об-вф „Эсперо” въ СПБ-, не 

смотря на льтше каникулы, еженедьльныя 

собрашя чденовъ Об-на были очень много- 

численны. Разработка программы дальнЪй- 

шей дъятельности Об-ва, вопросы, связанные 

съ журналомь „Rusl. Esperant“ k ар. вЫ- 

зывали оживленный обмфнъ мыслей. Въ 

одномъ изъ собраьм была избрана депу- 

TANIA, которая, призътствовавт. прибывшаго 

въ СПБ. г. Стада, какъ дорогого гостя и 

поборника введезя яз. „Эсперанто“ въ 

международныя  сношеня. приподнесла 

общественный журнаяъ в другя издания. 

О6-во „Эсперо” издало на русск. яз. „Ез“ 

peranto Ŝlosilo“ и приготовил х> печати 

такой же словарикъ на японск. яз. Члены 

Об-ва: г. A. П. Вейсбруть, владфлець 1-ой 

Эспер. типографи въ Росым, выпустил 

2ъ свьть стикотвереня Предсьл. Об-ва, 

Проф. Помбровскаго; г. А. Бпаговфщенскй 

(изъ Винницы) изцаль отирытыя письма 

для пропаганды Эсперанто; г. Френкель 

(изъ Енисейска) проектируеть изламе 

большого еженещьльнаго художественно-пи- 

тературнаго и научнаго журнала на яз. 

Bonep.: В.И. Девятнину (изъ Вильны} откры- 

заеть курсы преподаваныя яз. Эспер. Изъ 

orpbneniŭ O6-Ba „Эсперо“ имфются свЪ- 
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Italujo. S-ro Bagnulo, dezirante fendi en 
Napolo muzeon, kie estus kunmetita ĉio, tuŝanta 

„Esperanton“, petas ĉiujn, kunsentantajn al 

lia ideo, lan laŭpovan kunhelpon. Penso pri 
aranĝo de tia muzeo estis unue eldirita de 
nia kunlaboranto, s-ro E. Radvan-Ripinski 
(Rig. Man artik en L.I. Ni 11 1903 j. „Espe- 
rantista Trezorejo"). 

  

Kanado, Loka gazetaro, irante renkonten 

al deziroj de ĝia abonantaro, enmetas artiko- 

lojn pri lingvo „Esperanto“. „La Patrie", eld. 

en Montrealo, enkondukis fakon de kroniko 
esperantista. 

Meksikujo. Laŭ iniciato de d-ro Vargas. 

dirinta 24 majo en Meksiko, en salono de 
Medierna societo (Pedro Escobedo) duan paro- 

ladon pri lingvo esperanto, formiĝas Medicin 

Esperantista Societo. En Orizabo, kun per- 

meso de d-ro Diaz, direktoro de prepara 

lernejo, en tiu lernejo estas malfermitaj esper. 

kursoj, Aperis duoblanumero de ĵurnalo „La 
Meksika Lumturo“ por julio kaj aŭgusto mo- 
natoj. 

    

Rusujo. En s-to „Espero“, en Si. Peterbur- 

go, malgraŭ someraj vakacioj, ĉiusemajnaj 

kunvenoj de membroj de s-to estis tre mul- 

tenombraj. Ellaborado de programo de plua 

agado de s-lo, demandoj, kunligitaj kun ĵur- 

nalo „Rusl. Esper“, kaj aliaj elvokadis age- 

man interŝanĝon de pensoj. En unu ei 

kunvenoj estis elektita deputataro, kiu, gra- 

tulinte alvenintan St-Peterburgon s-ron Sted, 

kiel karan gaston kaj kunbatalanton por en- 

konduko de lingvo „Esperanto“ en interna- 

ciajn interrilatojn, prezentis la societan organon 

kaj aliajn eldonojn. 
Societo „Espero“ eldonis en rusa lingvo 

„Esperanta Ŝlosilo“ kaj pretigis al preso sa- 

man vortareton: en japana lingvo. Membroj 

de S-o: D. P. Vejsbrut, posedanto de 1-a 

Presejo Esperantista en Rusujo, slirigis mon- 

don versaĵareton de Prezidanto de S-io Prol. 

Dombrovski: A. Blagoveŝĉenskij (el Vin- 

nica) eldonis poŝtkartojn por propagando de 

Esperanto; Frenkel (el Enisejsk) projektas 

eldonadon de granda ĉiusemajna, belarte- 

ilustrita. literatura ĵurnalo en lingvo „Espe- 

ranto“. У. L. Devjatnin (el Vilno) malfermas 

kursojn por instruado de „Esperanto“. El filioj 

de Societo Espero riceviĝas sciigaj pri tre ener- 

qiema ilia agado kaj pri granda disvastiĝado 
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дня о весьма SneprHsHOĤ MX» AĜATEND- 
ности й о широкомъ распространени эспе- 
ранто; Предсьп, Мелитопольскаго Отдъла 
О6-ва „Эсперо, издаль полный курсъ яз 
эсперанто Въ скоромъ времени появится 
также новый учебникь-издаще „Въстникь 
зная” г. Битнера. Русская пресса, MONTO 
замапчивавшая движеше Эсперапто и его 
всем!рное эначеше, начинаеть мало ло малу 
удьлять мъсто на столбнахъ своихъ изда- 

такъ, между. прочимъ, въ петербург- 
ской газеть „Слово“, въ научномъ отдЪлЪ, 
помфщены обстоятельный статьи объ зспе- 
ранто. Такя же отпечатаны зъ „Всем!р- 
номъ Почтовомъ СоюзЪ", ред. г. Чешихина 
и въ „Вфстникь Гомеопатической меди- 
цины“, изд. пощь ред. д-ра мелиц. И. Лу- 
ценко. „Въстникь Знаня“ г. Битнера въ 
наждомъ № дветь саъдфия объ эсперанто. 
Въ Шузаловь {СПВ-УЙ уфздъ} отнрылось 
отдълеше Об-ва. Предсьдателемъ избранъ 
г. Неупокоевъ, бывш вице-предсьд. Вла- 
дивостокскаго отдФла Об-ва „Эсперо“ 

Совдиненые Штаты. Газеты: „Evening 
Telegraph“ (Philadelphie), „Evening Transcript 
(Boston), „Ĝlobe Demacrai“ (St. Luis). „Inter 
Ocean" (Chicago), „New-Jark Tribune“, „New- 
Jork-Presse", „Раш Deulev“ (Cleveland), 
„Telegraph“ (Pamerville), „Times Democrat 
(Mile Orleans) 4 sp. помфстили ст. объ яз. 
эсперанто и о Булонскомъ конгрессь 
УИНаг9 разослалъ циркуляры © томъ, что 
mo ero MHBBiD. ANA NPORENEHIA въ жизнь 
международнаго языка необходимо устроить 
трандюзный конгресь и затратить на него 
не мене 5 миллюновъ фр. 

    

Франщя. О-во „Amicale Esperantiste“ no- 
ставило на яз. эсперанто два сиектанла, 
„Ginjolo“ y „Ŝlosilo perdita“, mpomenuie съ 
большимъ успьхомъ. Въ езутез проф" Гервау 
читаеть курсъ яз. эсперанто. залисапось ĜO- 
nie ста слушателей. По предложению аббата 
Emile Рашег формируется междучародное 
О-во католической литературы. Эспер. груп- 
na se Bourg en Presse готовить небольшую 
выставку въ училищь Сагпаь Упомянутос 
(въ №2 „Киз. Езрег.^) Эсперантное О-во 
Мира сформировалось подъ назв. „РасНею“ 
и уже выпустило исключительно на яз. 
эсперанто № № 1 и 2 своего ежемзсячнаго 
opraka „Espero Pacifista" (Gaston Mach, 16, 
Avenue de la Grande Armĉe, Paris 17, France). 

Prezidanto de Melitopola Filio 
de S-o „Espero“ eldonis plenan kurson ae 
lingvo Esperanto En baldaŭa tempo aperos 
ankaŭ nova lernolibra—eldeno de „Sciiganta 
de Scio" S-ro Bitner. Rusa gazetaro, longe si- 
lentinta pri movado esperantista kaj pr tut- 
monda signifo de Esperanto. iom post iom 
komencas cedi al ĝi lokon sur kolonoj de sia 
eldonaro. Tiel, intercetere, en Peterburga ga- 
zeto „La Vorto” en scienca kroniko estas en- 
metita plendetala artikolo pri „Esperanto“ 
Similaj estas enpresitaj en „Tutmonda Poŝta 
Unuiĝo“, red. de s-ro Ĉeŝiĥin kaj en „Sciigan- 
lo de Gemeopatia Medicino", eld. kun red. 
de d-ro de medicino 1. Lucenko. „Sciiganto 
de Scio“ de Bitner en ĉiu numero donas la 
sciigojn pri esperanto, En Ŝuvalovo (St. Peter- 
burga distikto) estas malfermita ja filio de 
S-io kaj elektita, “kiel Prezidanto S-ro Neupo- 
kojev, eks-subprezidanto de Vladivostoka filio 
de S-to „Esper 

de Esperanto. 

  

Unuigitaj Ŝtatoj. Gazetoj: „Evening Tele- 
graph" (Philadelphie), „Evening Transcript" 
(Boston). „Globe Democrat (St. Luis), „Inter 
Ocean" (Chicago). „New —Vork — Presse“, 
„Plain Deulev (Cleveland), „Telegraph“ (Pa- 
merville), „Times“ Democrat" (Nile Orleans) 
kaj aliaj enmetis artikolojn pri iingvo espe- 
ranto kaj pri Bulona Kongreso. Wiffard dis- 
sendis cirkulerojn pri tio, ke laŭ lia opinio, 
por enigi vivon la lingvon internacian —estas 
necese aranĝi grandegan kongreson kaj elspezi 
por la lasta ne malpi, ol 5 milionoj frankoj 

  

  

  

Francujo. Societo „Amicale Esperantista" 
aranĝis en lnigvo esperanto du spektaklojn, 
„Ginjolo“ kaj „Ŝlosto perdita“, plenumitajn 
grandsukcese. En Desvres prof. Lephay legas 
kurson de esperanto. Enskribiĝis kursojn pli 
ol cent personoj. Laŭ propono de abato Em. 
Peltier formiĝas „Internacia Societo de Kato- 
lika Literaturo". Esper, grupo en Bourg en 
Bresse pretigas malgrandan ekspozicion en 
lernejo Cerriat. Nomita en Me 2 de „Rus! 
Esp". Esper, S-to por Paco formiĝis kun no- 
mo „Pacifisto“ kaj jam elirigis sole en espe- 
ranto № 1, 2 de sia monata organo „Espero 
Pacifista“, (Gaston Moch, 16 avenue de la 
Grande Armĉe, Paris 17, 
sole por ĵurnalo—4 fr. 
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Годовой абонементь на журналь—4 фр. 
(1 р.60к.), съ записью въ Общество и съ пра- 
вомъ попученя приложенй- 5 фр. (2 руб.) 
Въ Гаврь выходить на яз. франц. и эс- 
перанто въ формать большихь столичныхь 
тазетъ, лва раза въ MEC, ras. „Esperanto“ 
(Red. Ch, Lambert; Adm. Em. Gasse, 71, rus. 

Micehlet, Le Havre, Ргапсе). Вышли изъ 
meuaru: Mi 21 „Internacia Scienca Revuo", 
NEN ln 2 HOBAFO scnep. ypH. „Tra la Mondo", 
„Всемрный Эсперант. ежегодникъ на 1905 г, 
и комещя Мольера „Вывужденный ĜDAKD", 
nepesen. "a senepanTo r. Dufeutrel, 

Родри. 

  

cieton kaj kun rajto ricevi aldonojn—5 fran- 
koj. En Le Havre eliras en lingvoj franca kaj 
esperanto, en fermato de grandaj ĉefurbaj ga- 
zetoj, duloje en monato, gazeta „Esperanto“. 
Red, Ch. Lambert; Adm. Em. Gasse, 71 rue 
de Michelet, Le Havre) Aperis: Ne 21 de 

„Internacia Scienca Revuo“. NeNe | kaj 2de nova 
esper. ĵurnalo „Tra la Mondo“, Tutmonda Jar- 
libro Esperant. por 1905 jaro kaj la komedio 
de Moliero „Edziĝo kontraŭvola“ traduk. en 
esperanto de S-ro Dufeutrel 

Rudripo. 
—— mmm 

  

Novaj membroj de „ Peterburga Sto „Espero“. 
(daŭrigo). 

ANGLUJO: London, H. Hoveler. AUSTRUJO: Praha, Klubo Esperantista. FINLANDO: 
Nikelajŝtadi, l. Ĥudjakov. FRANCUJO: В 
kazanj, A. Bykov; Bolgrad, У. Vozdvijenska 

L. Tabenski; Ĉaplino, F. Soŝnia; Dalmatov, A. Juklajevskij; Gori, E. Gromova; 
$. Polanskij, S. Ŝtirlin; Ĥarbin. M.Ŝĉerbakov; Hunzy, A. Selanin; Yasinovskij 

  

Byliniŝ 
Ĥabarovs 
Rudnik, V. Kiklinskij; Ĵitomir, 

    
1. Kaminski   

А. Sveŝnikov; Lebjaĵja, F. Galdobin; Lubonici, A. Kuklinskij Luĥoviĉi, l. Par 
A. Ruvimov, Moskvo, L. Titov; Novogeorgijevsk, 1. Komarov; Novosjo]ki, 
Poltava, Fiziko-Matematika Rondo, Publika Biblioteko, A. Leĥnickaja, 

Ribinsk, B. Lipŝvarev; V. Ogorodnikov; Rjasan, G. Kuzmin; 

    

  

ogne-sur-Mer, Ch. Delache. RUSUJO: Ber- 
Bolŝe-Vladimirskoje selo, G. Vasiljev; 

Kamenec-Podolsk, 1. Ĝetverikov; Kazan, 

  

B. Janiŝevskij; 
; Pustopolje, 

Saratov, G. Davidov, 

  

   

A, Noskov, S. Poltavskij; Si. Peterburgo. V. Dimiŝ, A. Eggert-Egede, V. Luckij, N. Payre- 
maure, A. Parfenov, N. Rine, F. Verĥas: Semjonovka, [. Neruŝ: Staraja Russa, F. Vladykin; 
Tula, 5. Protasov: Vjazjma. 5. |Malinovskij;j Vinnica, S. Akatnov, A. Blagoveŝĉenskij, ' 
G. linickij, V. Miĥajlovskij, S. Telejinskij; Vladivostok, V. Neupckojev, N. Solovjev; 
Voroneĵ, F. Ivanov, B. Princ, A. Romanov, A. Ternikova, A. Vasiljev; 3-a Manĝurskaja 
Armia, 5 Sibirskij korpus 215 Buzuluksklj polk, M. F. Korotkij. 

KOREKTO 
D. Morgan-Kukur 

  

e (en la Me: 2), anstataŭ en Odeso, estis montrita en Omsk nia membro 

  

Sn й Komitato. 

——ekom- 

Nomaro de usa, alilmada kaj originala literaimo en Esperanto. 
III. Alilanda literaturo. 

POEZIO (daurigo). 
Freiligrath, Ea la dauro de la vivo,--A. Kolman (La Esp-sto 1894 Xi 11i 
Gejbel. Kun sia bruado, —E. Vahl (Liro de esper). 
Geijer E. La vikingo,—R. Nordenstreng kaj A. Kofman (L. i. 1900 16 10-11).



Genestet 
Giusti. 

Gockingk 
Goethe W. 

Qray 
Greii M. 
Grulev kaj Kapan 
Ĝuber. 
Halek. 

Hasenclever М. 
Hauff. 
Haug, 
Heine H. 
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“Tri paroj kaj unu-—D. Romeiu (Hol. Pion. UM Xi 2) Preĝo, ~-D. Marlgnoni (Liro de osper.). 
Epigramo, — A. Kofman (L. I. 1895 prav. N3) 
Faust, ~A. Kofman (L. 1. 1896 MeXi 5, 9} 
La kanto de Margareto : La praĝo de Margareto ; A. Kofman (L. l. 1900 X 19 и.) 
La rozeto, —L. Zamenhof : 
La trovo, A. Grabovski | (Liro de esper de Mignono 'L. Meier (L. I. 1904 № 10) Теа |. м 
Elegio, skribita en vilaĝa tombejo, —A. Kofman (La Lomo 1002 Ni 7} Mi patrujon ree venis, —A. Kofman (La Esp-sto 1894 We Ii). 9Y. Sar,—R. Rajĉinov (Rondir, 1904 № 5. -6). 
Morto kaj tempo, ~ E, Radvan-Ripinski (Rondir. 1903 № 11- 12). : i 
u ро E. Smetanka (La Espsto 1942 № 9). 
Pri vera feliĉu, pri vera turmento, --A. Kolman (La Esp-sto 1815 Ne DL Nokta kanto de soldato,—L. Zamenhof (Liro ds esper). Epigramo. ~A. Koiman (L. 1. 189 Ne 4). Adiaŭ, Parizo, —A. Kofman (L. 1 1903 Ne 8), 

Al brusto al mia.—L. Belmont (Liro de esperi Azrahy~-L. Belmont (L. l. 1995 № 3) Ĉe l' maro—E. Vahi 
Ĝirkaue la rozo ilirtadas senĉese,—A. Kofman (L. l. 1806 № 5.) Diru, kie estas via | (L.L 1896 X: 10-11). 

    

  

   

  

  

Diru, mia bel' anĝelo ĉ (L. 1. 1897 № 1), En mirindege bele Maj, i 4 Kofman р 1896 № 10—11}. En nordo staras sole (L. 1. 1898 Ne 4). Ea nord' gnu pino en solol—A. Grabovski (La Esp-sto 1392 Me 1 En sonĝo princinon mi vidis, —L. Zamenhof /Liro de esper). Ĥo, mia ne limigis je Di" (L. i. 1886 Mi 10-11. Ho, suno, kolombo, violo, lili | AL Kofman ( „ „ 4) Kiam mi mian daleron sopiris Ĉu 5) Kuŝas somero, -T, Kanaloŝy-Lefler (Liro de espar). La maron lumis ar' radi (L. I. 1998 X 4) La mort,—ĝi estas freŝa поки | (L. 1. 1996 3» 9). 
  

, A» Kofman (ni 1. 1998 ie 9). 
L. i. 1898 № 1). 

La pala Ĥenrik' preteriris 
La vivo estas tro fragmenta 
Lorelee,—L. Zamenhof (Liro de esper) 

  

Mi sonĝis: malĝojis la lun' en ег’ (L. 1. 1898 X: 9). Mi sanĝis pri sovaĝa am' pasi' boos.) Mi volas promeni en verda artar' | (L' 1 1898 № 10-11), Monta voĉa | A- Kofman (1.1. 1897 Ne, amata, vi ne timu! | (L. 1. 1896 Per viaj violaj okuloj | (L. 1. 1895 Ruĝobuŝa knabineto (La Esp-sto 1895 X: 2) Grabovski Saluto de maro (Liro de esper) 
Ŝe la Aoretoj povus koni, L. Belmont (L. B. 1904 Ni 12). Se preter via domo suridova(o l 1896 № В Stel' falas de nokta ĉielo | Ŝi ŜVIIĜOVA(T 1. 1903 Ki Sur viaj vangoj flamas (L. 1. 1598 № 1) Vi bela, flŝista fllimo A» Kofman (plj 1ag3 №1)
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Hemans, 
Herder. 
Hofimann. 

Homero. 

Hristov K. 
Hugo V. 

Ĥristopulo. 
Kollar. 
Kulmann E. 
La Fontain. 

Lamartin A. 

Langbein. 
Lessing. 
Lisle L. 
Longfellaw. 

Lucillius. 

Marseillaise. 

Meleager 

Metastasio. 
Moore T. 

Morera, 
Mozart W. 
Musset A. 
Nan H. 
Nikander 

Nikarhus. 

Odyniec A. 
enomaus. 
Orligado R. 
Paravia, 
Parva. 
Fetofi. 
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Vi estas ĉarmega kaj bela,—O. Setrosder kaj A. Kofman (L. I. 190) 3el0- 11), 
XA mo limu mian amon, —A, Kolman (l. I. 1996 Je 10-11) 
Kazabianko—C. Bicknell The Esper. 1904 № 3) 
infano de zorgo—V. Devjatnin (Liro de esper) 
Libera hamo —V. Devjatoin (La Esp-sto 1893 Ni 9) 
Revo vespera,—L.Ĉogsn (Rondir. 1902 Je 9) 
Iliado, kamoj [—IV,—A. Kolman (ap. eld) . 
Kia рае пе ме movanto de lok' ripozadi E. Radvan-Ripinski (Rondir 1908 

811-12). 
Soneto, -P. Jordanov (Rondir. 1904 № 4) 
La dormo de l' infano, -L. Beufront (La Espeste 1892 
La dinoj—Ĉ. Bourlet (L 1. 102 № 9) 
La tombo kaj rozo ~A. Grabovski (L. 1: 1904 Х 5). 
Alveno. —Deziro—Q. Kolovrat. 
La vero—T. Lorenc (Liro de esper). 
Printempa kanto, —A. Semjonov (Rondir 1902 Xi 5) 
Cikado kaj formiko, —H. Auroux (La Lume 1902 № 4) 

kn e 6. Vaillant (L' Esperantisto 1993 LA 
La Korvo kaj aulpo a ME a . 
La papilio.--A. Grabovski (i. В. 1904 № 8. 
Vekiĝa himno de 'infano,—A. Mateau (The Езрог. 1904 Ni 12). 
La ĉevalkovrilo, —M. Geldberg (L. 1. 1698 Ni 10). 
Epigramo, ~A. Kofman (L. I. 1896 Ni 4) 
Tagmezo, —R. Bricard (L. 1. 1904 № 3) 
scelejor , . (1893 Xi 5). 

La sago kaj la kanto | A. Grabovski , Lt ESPO (1909 Je 4). 
(Liro de esper). 

    

  

    

     
83) 

  

La pluva tago | 
Esigramv,—A. Kofman (L. 1. 1896 № 
Pri maldiligenta Marko—A. Kofman (L. 1. 1903 № 
B. Elmy (The Esper. 1904 № 10). 
AL Esigeno 
AL Helioro 
Aforismoj, —D. Marignoni (L. 1. 1903 e 1). 
Lasta rozo de samero,—C. Bicknell (The Esp. :902 № 1}, 
Sonoriloj de vespero, —A. Grabovski (Liro de esper.), 

Al papilia, —A. M. (Meks. Lumt. 1904 J6 5- 6) 
Kanto de ligo, -L. Zamenhof (Liro de espe: 
Homa estas lernanto (L. l. 1904 X: 9). 
Admono, —R. Georghegan kaj A. Koiman (L, $. 1900 Me 4 54 

Wespero,—O: Zeidlitz (La Esp— sto 1892 M4 1). 
(represo) (La Hal, Pion. 1902 Xi 1). 

. 3. Agrel) (L. 1. 1900 Xi 3), 
La kuracisto Fido 
La kuracisto Marko 
Demando,— A Grabovski (Lira de esper.) 
La figuro de Eros sur pokalo,—A Kofman (Li. 1995 № 7) 
Penso, M. M. (Meks. Lumturo 1404 Mi 5- 6), 
La riĉo ankor' ne feliĉe,--D. Marignoni (Liro da esper). 

Klopodu —batalu.--P. N-n (L. 1. 1397 Ne 2). 
Feliĉo 

jnku vinon 
Nubo kaj steloj— P. Lengiel (L. 1. 1900 № 1 11). 

   

  

A. Kofman (L. l. 1903 xe 7). 

      

lA. Kolmsn j 1. 1903 № Ai. 

  

“1. Kanaloŝy- Leiler (Liro de eŝper.) 
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PORA Ĵen nuo vi Lej ĈO esas [ Meks Lumi. 1904 3: 6-7) 
Platon. AL la Afrodito,—statuo de Praksitelo, --A. Kofman (L. 1. 1903 Me 7). 

Poni M. La morten mi ne timas—G. Kolovrat—(Rendir. 1904 Me 9), 
Reboul L Anĝelo kaj fnfano.—A. Motteau (The Esper. 1903 № 2) 
Runeberg l Mateno. —O. Zeiditz (La Esp-sto 1993 Ni 3) 

La knabina vilaĝana —J. Agreli (L. l. 1899 № 8) 
Nia lando, —R. Nordenstreng kaj A. Kofman (L. 1. 100 № 10—11). 

  

  

   

Rydberg V. La stelo Betlehema, —S. Agrell (L. l. 1900 Xi 2). 
Sankta Luĉio. — CI. Bicknell (La Esperantista 1903 Ni 4). 
Satherberg H. = Kiam ŝi ridetas _ (L.L. 1896 Ne 6- 7). 

La unua kiso | 35 ATOll 1, 1998 № 1). 
Вер Cafango | V. Devjaiin | £Lirode ssperj 

La divido de tero,~ G. Schroeder kaj A. Kofman (L. l. 1904 № 2). 
Sehistedt. La hejma sopiro de nordtandano—R. Nordenstreng kaj A. Kofman (L. 1. 1960 № ют 
Shakespeare. Hamieto,-~L. Zamenhof (ap. eid). 

Othello, akto 1. se. 3,— Maclean (La Esperantista 1903 N: 3), 
Sonnet—A. M. (The Esper. 1904 Ni 6). 
Ventego, -A. Motteau (ap eld). 

Soulary l Du sekvantaroj —I. Evrot (L. B. 1903 N: 4). 
Stagnelius. La Nekk—S. Agre!l (L, L. 1900 1e 9), 

Birdoj migrantaj —S. Aarell (L. L 1896 Xi 19), 
Sully-Pradhomme. Okuloj, —E, Boirac (L. I. 1903 № 5}. 

Rado —Bricard (L. B. 1904 Ni 7). 
Sonĝo, —M. Evrot (L. B. 1904 № 3} 
Vazo rompita—E. Boirac (L'Esperantiste 1902 aed 3) 

    

  

Swa!th E. Kanto de l'maro,—D. Uitterdijk (Hol. Pian 1904 Xi 1). 
Taj. Sur skribilo—R. Osorghegan kaj A. Kefman (L. I. 1900 N: 4. -5). 
Татт ] Birdo kaj ondoj, —V. Waher (La Esp- sto 1894 12    Tegner. Birdoj migranta —O, Zeidlitz (L. I. 1895, prov. A 
Tennyson. Lalmozulinc,—Bicknell (The Esper 1901 Ne 2) 

La kanisto de melkistino?(L. 1 1903 NS.) 
Thorsteinsson С. La cigna kanto—R. Nordenstreng kaj A. Kofman (L. L 1903 Xi 9). 
Uhland L. Envsturejo,—M. Goldberg (La Esp-sto 1893 Ne 3). 

La kapelo,—L. Zamenhof (1903 Ne 3). 
La malbeno de kantisto —G. Schroeder kaj A. Kciman (L, l. 1901 № 1), 

Vazov T Almozulino —K. 0--ev (Rondir 1904 Ni 7). 
Ondoj, kien vi forkuras, —H. Popov (La Lumo 1903 Xi 11). 

  

   

  

  

  

Verlain P. Du versaĵoj —E. Pagnier (L. |. 1903 № 8). 
Virgilio. Eneida, kantoj ! kaj IL—Vallienne (ap. eld). 

La morto de Lackoono (L. l. 1904 № 4). 
Voss. Al aboristo,.—V. Dewjatnin (Liro de esper). 
Vallin L Fidela amiko,—O. Zeidlitz (L. l. 1897 Me 9). 
X. M. Migrado. —Pi Du (L. [. 1899 № 9), 

  

IY. Originala literaturo. 

PROZO. 

Abesgus M. Kraleviĉ Marko (ap. eld). 
Skizoj de Baku (L. I, 1808.N: 5, 1999 NE 2, 4).
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Ahiberg P. 

Alkor. 
Auroux H, 

Aymonier C 
Bachman С. 
Bardoulet E. 

Bauer E. 
Beauchemin A. 
Bernot L 
Bernsiejn A 
Berthele: P 
Bickneli Cl. 

Bobĉev L 
Boguŝeviĉ. 
Borovko N. 

   
K. 

Borel l. 
Buddhisto. 
Cederbiad H 

Chavet G. 
Ĉeskaja A. 
Davis R 
Delfour 1 

Решьо. У. 
Devjatnin. V. 

Elleden O. 
Elmy. B 

Enbe. 

Finot. 
Fraenckel. CĈ. 

Gallois. A. 
Haig. J. 
Hasselrot, AL 
Henderson. 6. 
H.K. 
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Estis iam (L. I. 1900 Ni 4--5). 
Nova enciklopedio (L. I. 1807 № 6—7. 1898 № 5) 

Agonio (Rev. Kat. 1902 J6 3). 
Akirado de libereso (L'Esperantista 1902 ald. 70). 
Angulo de Britanujo (L'Esperantiste 1903 ald 70). 
Grizelidis (= „ е va 
Internacie (Esp. Kat 1903 № 1) 
Espero, Esperanto (L. B. 1904 Ne 5). 
La atesto pri kapableco (The Esper. 1903 Ne 9). 

  

     
  

Eri Nova Kaledonio (L. |. 1897 № 8—9; 1898 №2 fi 
Havro. (The Esper. 1908 № 11). 
Esperanto kaj laboreco (La Lumo 1902 Me 2). 
Le lango (L'Esperaniste 19090 ald 22). 

Skizo (E. ). 1898 Me 3), 
En Plrineoj Orientaj (Belg. Son. 1903 Ne 15). 
Agloj en la maraj Alpoj (L'Esperantiste 1900 ald 11), 
lala fablascienco ( The Esperantist 1903 № 5}. 

ltala somero ( : м1 
Militaj rekrutoj en ltalujo (=. - mo. 
Pri Esperanto kurioza kunveno (La Esperantista 1905 Xe 8). 
Kelke vortoj al la historio de l'bulgara popolo (Rondir 1902 Je 7—B). 

Antaŭdirantino de tertremo,—(L. I. 1890 N: 3). 
Analogioj (1895 Me 1). 

En la tombo | (18 232-99 (1892 №; 7}. 
Vizito al la Eolai insuloj,--(Germ. Esp. 1905 Mere l, 2) 

Du maroj (ĉes. Esp. 1903 Ne 8). 
El sveda vivado (L. Г 1908 № 6). 
Norde de la polusa rando (L'Esperantiste 1900 ald 15). 
Notoj pri Brugge (L. l 1903 №№ 1. 2}. 

La terura nokto (La Esp-sto 1892 Ni 6). 
Facila eterna kalendaro (The Esp. 1904 № 6). 
Mia vilaĝo (L'Esperantiste 1904 JE 6) 
(represo-—(2p. eki). 
La renkonto (La Esp-sto 1693 3} 

Arturo (La Esp-sto 1893 №№ 2, 3). 
Edziĝo, komed. (=. 1894 №№ 45,5) 
се (The Esper 1903 Me 4). 
Kian aĝon la sfinkso havas, 
Lingvo de floraj. | The Esper. 1003 

Virseksa logiko kaj virina instikto | 
Nokto | №5-6 
Оказо | (та Езр-мо 1892 № 4 
Vivo | №1 
Malapero de la morto (Meks Lumturo 1904 #6 6—7}. 
La maniero alparoli en sveda lingvo (L'Esperantiste LIGO ald 14). 
Vojaĝa rakonto (La Esperantista 1903 N$ 1). 

Paco (Esp. Kat. 1903 № 1). 
Historio de kelkaj sunradioj (L'Esperantiste 1900 ald. 22). 

Nasklando de eŭropaj lingvoj (The Esper 1903 Ni 14. 
La feliĉo (L. l. 1897 

  

  

     

  

  

      

(daurigota). 

————Mig————
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Nekrologio. 
————————  —— LT. 

i i 
23 luma s» Mumckb, послЬ продол- 23 Junio en Minsko, post longdaŭra kaj жительной и мучительной бользни умерь , turmentanta malsano, mortis en 50 jaro de на 50 году жизни одинъ изъ первых. lvivo unu el la unuaj kaj agemaj espe- и лъятельныхь эсперантистов, членъ | rantistoj, membro de nia Societe Ivan нашего О-ва Иванъ Маркович Moŭwo. | Markoviĉ Lojko. De li estis tradukitaj en Имъ переведены на яз. scnepakTo; „Bacuw lingvo Esperanto: „Fabloj de Ezopo". „Dio 

sona", „Богъ всегда правду вилитъ“ ' ĉiam veron vidas" de L.Tolstoj, „Profeto“ JI. Toncroro, „Tlpopoks“ Tlepwomrosa, m ' de M. Lermontov kaj multaj aliaj verkoj. мн. друпя произведения. До посльдняго = Ĝis la lasta tago la mortinto ne ĉesis дня покойный не переставал неутомимо — senlace labori eur esperanta grenkampo. работать на эсперантской нивЪ. Миръ Pacon al cindro de glora laboranto kaj праху великаго труженика и noGOPHHKA , batalanto por luma ideo 
| за свътлую идею. | 

  

жительной болъзни, оть тифозной го-  тазапо, 4е tifusa febro, mortis sekrelario рячки, умеръ секретарь penakuin mbcr- | de redakcio de loka esper. ĵurnalo „Antaŭ- наго зспер. Kyphama „Antaden, Esperan- ' en, Esperantistoj", filo de konata profesoro 
tistoj!", сыны  изефстнаго Npoĝeccopa ' Federico Villareal, Ernesto Villareal, Re- 
Federico Villareal, Ernesto Villareal. Pe- dakcio de „Rusl. Esper.“ sendas ĝian pro- дахщя „Риз. Езрег.* шлетъ свое глубокое ' fundan kondolencon al estimata F. Villareal sobonksnozakie уважаемому F. Villareal ! kaŭze de terura perdo de lilo kaj energiema по поводу TAXENOĤ yTPATH Ckika M 3Mep- | juna batalanto por glora ideo 
тичнаго MONOMATO борца за великую идею. 

+ + 
29 Апрьля въ ЛимЪ послф непродол- — 23 Арию зп Limo post mallongdaŭra | 

BIBLIOGRAFIO. 
T. А. Ŝĉavinskij. Plena sistemeca lernolibro de la lingvo internacia Esperanto 

en kvin kursoj kun tri aldonoj. Melitopolo, presejo de Lifŝic, 1905 in 85 pp. 146, prezo 
ion 25 kop. 

Tiel ektitolita eliris ĵus la unua en Rusujo plena kaj sistemeca verko, kun kies helpo 
ĉiu eĉ meze instruita homo povos facile sen instruisto ellerni la li gvon Esperanto. 

La honorinda aŭtoro dividis sian lernolibron je kvin kursoj: en la unuan—li metis la ĉefajn gramaŭkajn fundamentojn de la lingvo, el kiuj per si mem elfluas ĉiuj aliaj regu— loj; en la dua—li traktas detale pri la signifo de prefiksoj kaj sufiksoj kaj pri ilia uzo en la
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vortfatado; la tria—estas oferita al la analizo de diversaj parolaj specoj (de substantivoj, de 
adjektivoj k. t. p.) kun detalaj klarigoj, kiel oni devas ilin ekformadi kaj uzadi; en la kvara— 
li parolas pri la prepozicioj, kiel deklinaciiloj kaj esprimiloj de diversaj nuancoj de tempo, 
de stato, de situacio de objektoj k. t p. fine en la kvina li donas la regulojn por la vorta 
dislokigo en esperanta parolo. 

Kiel oni vidas el la enhavo, tiŭ ĉi lernolibro estas vere plena, ĉar ĝi donas al la 
lernanto ne' solajn etmologiajn, sed ankaŭ sintaksajn regulojn, kiuj en la mallonga Zamen- 
hofa lernolibreto forestas. 

Sciante bone, ke la ĉefan malfacilaĵon por la komencantoj faras la ĝusta uzado de prefiksoj 
kaj sufiksoj, la aŭtoro penis klarigi tiun ĉi uzon per tre multaj. bone elektitaj ekzemploj. Pre- 
cipe utilega estas, laŭ nia opinio. la $ IV (pp. 27-32), kie la aŭtoro donas tre ŝatindajn 
klarigojn por precize diferincigi la signifojn de sufiksoj iom similaj, ekz —«n-,--wi-—is 
jng-—uj--k. t.p. Eĉ por malnovaj esperantistoj tiun ĉi $ ni varme rekomendas por la 
tralego. 

Tre utilegaj estas ankaŭ la aldonoj, precipe la unua, en kie la leganto trovos aron da 
vortoj, metitaj en universalan Zamenhofan vorlaron, sed ne plene aŭ ne sufiĉe klare traduki- 
taj ruse. 

Konsiderante ĉion ĉi, ni esprimas varman deziron, ke la nova lernolibro trovu en la 
Rusujo la plej favoran akcepton kaj la plej grandan disvastiĝon; ĝi plene tion ĉi meritas ne 
sole per siaj internaj ecoj, sed ankaŭ per sia eksteraĵo. kiu, ni esperas, kontentigos ĉiun 
ton, ĉar la papero de libro kaj la presaĵo estas senriproĉaj. El la nekorektitaj preseraroj ni 
rimarkis la solan vaptomo anstataŭ baptano (p. 17) 

Nur unu $ 85 ni trovas malĝustan, kaj neniel povas kun ĝi kunsenti Niajn konsiderojn, 
tuŝantajn tiun ĉi demandon la legantoj trovos en aparta artikoleto. 

  

    

   

  

Prof. 4. Dombrovsi 

Versaĵareto de Prof, Dombrovski. Malgranda, elegante eldonita de S-ro Vejsbrut, libra 
enhavas kolekton da belegaj kaj plenaj de profunda penso versaĵoj. Ni insiste rekomendas 
ĝin al ĉiuj veraj esperantistoj, kiel bonegan modelon de esperanta poezio, 

  

  

Grandan sukceson ricevis la unua numero de „Tra la mondo", la nova ilustrita 
revuo, pri kiu ni parolis en lasta numero kaj: kies ĉefredaktoro estas Aŭgusto Cape --Montro- 
sier, tre konata en Esperantistujo sub la modesta nomo de Alĝera Kapitano Cape. Ĉiuj Kon- 
gresistoj trovis vere belan la revuon. Skrib:ta de esperantistoj, elektitaj inter la plej famaj, 
tre bele presita sur luksa papero, ornamita de multaj interesaj fotografaĵoj, ĝi efektive atingis 
celon trafatan. Pro manko de loko ni ne povas nomi ĉiujn artikolojn de revuo, subskribitajn 
de kapitano Cape- Montrosier kaj f-no Flowrens (Francujo); Otto Simon (Aŭstrujo): Borel kaj 
Cristaller (Germanujo); Codorniu (Hispanujo): Beauchemin (Kanado) kaj t. p. Ni diras nur al 
legantoj: abonu la revuon kaj tien vi ne bedaŭros. Sin turni al admimstranto de la „Tra la 
Mondo", 15, Boulevard des 2 Gares, Mendon (S et O) France. 

  

  

   

ка 
Avizo. La Me 5 de „Ruslanda Esperantisto“ aperos en Novembro 

La redak. 
    

Avas. ueno. C-Ilere 

  

гы 4 Окт.-1905 г. + Inno-iwr. Д. П. Вейсбриа, Троишюйй пр. 14.



Espetanto en industria rondo. 
Bilardludo „Esperanto“, elpensita de ĵonko Davidov. Bulgarujo, Silistia, Ludmaniero esias detale klarigita en la ĵurn. „Rondiranto“, 1904 j. Ne 7--8. Esperanto“, A. C. Wessel, Hollando, Rotterdam. 

Esperanto", L. Barbarino, Germanujo, Frankfurt a. M. 
Ĉampana vino „Esperanto“, Fortin pere et fils, proprisiaire. Francajo. Epernay. Fonografaj cil!ndroj, esperante prikantitaj. Grupo Esp. Francujo, Paris Kovertoj „Esperanto“, Eidonoj: de 542 „Espero“ kaj de S-ro Ostaneviĉ, Leterpapero esperanta. Papeteries Anversoise Moorres and C». Belgujo, Anvers. 

   
Cigaroj 

  

Parfumo „Espero“, Geo C. Law. Anglujo, London S. W. 394, Kinq'= Road. Pipo „Esperanto“, Caire et Morgand. Francujo, Saint Claude Plumoj „Esperanto“, Baigno! er Fajron. Francuje, Boulogne sur Mer. Poŝtkartoj esperantistaj, ĉiuspecaj, estas mendeblaj de la Presa Esper, 510, Presa Esperantista Societa Francujo. Paris (V), 33 Rue Lacĉpede Sapo esperantista, parfumita. Emile Cherblanc. Prancujo, Tarare, rue de Republique, 60. Signetoj esperantistaj de diversai modeloj. 
Birmingham 48—50, Hylton Str. ]. Walter Jones. 
Eŭbeuf. 42, rue de le Barrier Maurice Lefevre. La unu—20 cent. 
Le Havre, 71, rue de Michelet, Em. P. Gasse, La unu—l fr. Paris, 42, bd. Sebastopol. N. Gerard. Belartaj, bronzaj, arĝentaj kaj oraj signetoj. Prezoj laŭ matertalo, de la 2 ĝis 45 frankoj. Rusujo. — Vezenherg, Estland. gub. H. Ŝtalberg. Arĝentaj signetoj. La unu - 1 cub. SO k. 

Ŝirkalendaro esperanta. por 1906 j. de J. van Enschut. Hollando. Utrecht. Westerstraat, 7 bis rezo —I fr. Aperos aŭtune de kuranta jaro. 

    

  

Vafletoj esparantaj. A. Coquin el Ce. Francujo, Saint Savine (Aube) Vino rabla „Esperanto“. Brune: Francujo, Rouen (Seine Inferieur) 98, rue Neuve du Havre 
Visko „Esperanto“, (brando). Buchanan, Scott et C”. Skotlando, Glazgow, Garthiand 

Street. 
aims Formiko, 

  

  

UOCIYTIHIO Bl ПЕЧАТЬ BALDAŬ APEROS 

    

M-ŭ TOMB la dua lihra ——ŝŜ»W 
сочиненй VOZEPKAZIE--ENHAVO | fe plena verkaro 

изавстнаго эолерантиста Eli. ао, воть спи ао. | de S-ro 
2. Arturo, rakonto. : В. Н. 3. Ludilode Sorto, rskento en «arcj VON 
4. Episkopo, drama skizo en versoj. ДЕВЯТНИНА. Ŝ5 eliavo, pomo e a Pai, DEVJATNIN (versa tradukoj, 

«= MEMNON KTP EER «= 
Издатель Д, П. Вейсбрутъ. Eldono de S-ro D, P. Vejsbrut. 

CIIB., Tpokukik npocnekTw, донъ № 14. Teoitzki Prospekt, M5 14, S1-Poterburga. 
  

  

  

  

Finlandajn poŝtmarkojn 25 malsimilajn, malnovajn kaj novajn, “1 ^ 
l nur por 80 kop. afranke, Pagon oni akceptas plej volonte 7 
„e per 2 kop. neuzitaj poŝtmarkoj. Mendu ĉe ADOLF 2 

REINBERG (Finlando. Abo Vostoĉnaja Dlinnaja ul. 39). 23 ĜON GO SARA DO AOSRIAOOAO ARANA PR ANANAORGDO RADO 
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  PRESEJO TROIGKAĴA 
havanta esperantistaj lite- 

: Bb 08. „AGIEPO“ 
(CNETEPEVPPB, 5. Подзянеекая, 24) 

ПРОДАЮТСЯ 

cxbayomia новыя изданя, 
nii 

Т._ Шавивсяй. Полный систематический 

rojn, akceptas diversajn pre- 

sajn laborojn er internacia 

: учебникь межлународнаго языка „Эспе- 

lingvo Danro 52 esan msm a» IBJOB K. 

Oe A те А. Домбровсвй, лроф. Versaĵareto. (Mea. 

ЕЗЕВАЙЬО. Д. П. Вейсбрута).........30к 

  

Эспврантеке-Русс®й ключъ-словарикъ- 

(Язи. О-ва „Эсперо“). 3... = 

д ВСВ УЧЕБНИКИ и КНИГИ = 
Kako pyoekia, такъ и заграничныя. 

Ĝiuj mendoj estas akurate farataj. 
MODERAJ PREZOJ. 
—— 

Vizitkartoj en Esperanto por 100 ekz. kun 

transendo—l rub. 

    

  

„ Baldaŭ aperos, eldonata de Sis Espero, 

Ŝlosilo-Vortareto Esperante-Japona. (Dene- 

рантеко-Японсяй). 
зы 

St-Peterburgo. Troiokij prospekt, 14- 

  

'b NEPECIIABM. ei 

= Открыта подписка на 3-й, 1905 г. 

„2 IBOMHUKDO saumo nozi penamien 8. B. BUTHEPA 

Hamocrp. EWEWsCRNA. AMT. XYROXO K NONA, 8 нан : at 48 книгъ 

    

безилати. приа. дяя 
самообразон. 
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